
DZIAŁ REALNOSCIOWY. I 
(Komunikaty Stowarzyszenia Pośredników Realnościowych.) j 

Polacy jako Posiadacze Realności 

Polacy są pożądanym nabyt- 
kiem dla Stanów Zjednoczonych 
nie tylko jako robotnicy, ale tak-, 

* że jaku rolnicy, troskliwi po- 
* siadacze realności w miastach, 

Wykazali oni wielką zapobiegli- 
wo-ć i troskę o utrzymanie w na-1 

ît :yt) ιη porządku tego co nabyli. 
* O ile w handlu nie wybijają sio 

na dominujące stanowiska, a na- 

v et daleko w tyle pozostają po- 
za innor.u narodowościami, o tyle 
są bard/.o pożądani na właścicieli 
«łomów w mieście, jak również na 

* farmerów. Polski farmer potrafi 
7 nieużytku zrobić urodzajną ro- 

» le. lolacv wobec tego. że stano- 

* v. ią najpóźniejszą europejską :- 

k ir.igracyę tego kraju, dostają gor- 
-, sza ziemię, a także i w miastach 

nic są nabywcami lot i założycie· 
~ lami dzielnic, ale wykupują in- 
J nych i wykupiwszy ich powoli, 
" zajmują ich miejsca. 

Którą byśmy d/iclnicę nie wzie- 
>» li w mieście Chicago, wszędzie 
» byli Niemcy lub Szwedzi, a obec- 
* nie są tam Polacy. Całe Mło-J 

dziankowo i Kantowo, to osada 
/ narodowości nicnlicckiei lub 

r, szwedzkiej, o czerń może za-j 
> świadczyć ,.abstract'\ Obecnie! 
r Iziclnicc te są zamieszkane wyłą-! 
». jznie przez Polaków, którzy są 
" 

zarazem właścicielami realności, j 
Dzielnica objęta ulicami Ash- 

; land ave. i Robe v ul., a Division 
ul. i Chicago ave., była "zatniesz- ! 
kaną wyłącznie prawic przez 
Niemców i żydów. Obecnie jest 
to dzielnica najbardziej poszuki-j 
wana i w\ kupiona przez Polaków. 

Ale to nic wszystko. Polacy sn 

dobrymi posiadaczami realności, 

i Kupują ic po większej części z 

małą gotów ką. Obliczają się w 

ten sposób, żc wpłacają swe o- 

szczędności, a prócz tego obliczą 
skrupulatnie ile im dom przynie- 
sie miesięcznie dzierżawy, ile za- 

rabiają i według tego przyjmują 

na siebie największe ciężary, ja- 
kim mogą podołać. To też nic 

dziwnego, że wobec takiej oszczę- 

dności i gospodarczości w parę 
lat dom jest prawie wypłacony, a 

właściciel zachęcony powodze- 
niem ogląda się za drugim do- 

mem, albo też sprzedaje ten lub 

zamienia na większy. 
Znamy ludzi, którzy nic więcej 

! jak 3 lat temu kupili dom. wpła- 
cając na niego $500.00. Dziś ci 

sami ludzie mają dom bez długu, 
albo też są już właścicielami kil- 

ku domów, lub jednego, przyno- 
szącego przeszło $100.00 miesie- 

| czncgo dochodu. To też nic dzi- 

wnego, że tego rodzaju powodze- 
nie jednego, zachęca do kupowa- 
nia realności jego przyjaciół. Po- 

lacy są licznymi nabywcami real- 
ności i chętnie poszukiwani tak 

przez miejskie biura realtiościo- 

I we. jako też i przez właścicieli 

| innonarodowców. 

ί Ο ile sic rozchodzi o pożyczkę 
w banku, to prędzej ja dostanie 

Polak niż innonarodowiec. Bar- 

dzo rzadkie są wypadki, aby Po- 

lak zaniedbał sic do tego stopnia, 
oby iego realność miała być sprze 

daną za długi. Sprzedaży takich 
w mieście jest dosyć, ale na tysiąc 
zaledwie znajdzie się jedna pol- 
ska. 

Folacy maią w mieście najlep- 
szy rekord, jako właściciele real- 

ności, a ponieważ dbali są także 

o porządek i nigdy prawic nic do- 

prowadzają domu do gorszego 

stanu jak go nabyli, dzielnice 

przez Polaków zamieszkane nie 

tylko, że nie tracą na wartości, alt 

1 idą w górę. 
Jedno tylko ostrzeżenie wypada 

łoby dać Polakom, a mianowicie 
ostrzedz ich przed spckulacyą. 
Handel domami — jest tak do- 

bry, jak czcm innem, ale wyma- 

ga znajomości rzeczy. U niektó- 

rych Polaków jest to, że skoro 

kupi dom, zdaje się mu, że rozu- 

mie się już na tym towarze w zu- 

pełności do tego stopnia, że za- 

mienia sic czasami na pokntnego 
agenta i puszcza się na .,trejd'\ 

Jak zacznie „trejdować" i do 

tego jeszcze przeprowadzi jeden, 
a czasami nawet parę „trejdów" 
pomyślnych, tak trejduje aż prze- 
trejdujc wszystko. I takim trejde- 
rcm jest nawet trudno interes 

zrobić, gdyż z czasem zamienia 

( się on na poszukiwacza .,bargci- 
I nów" i tak bargeinuje, trejduje, 

fcż'wreszcie spostrzeże si, że stra- 
ci wszystko, co miał. 

Z trejdcrcm pośrednik nia 

wielkie nawet trudności w prze--' 
prowadzeniu interesu. Mam tu na 

myśli pośredników realnościo- 
wych, którzy się zawodowo od- 

dają sprzedaży domów i rozumie- 
ją się na tem. Taki pośrednik, o 

ile mu przychodzi zamiana, stara 

się tak zrobić, aby każdy dosta! 
to. czego szuka, aby dostał dolara 
za dolara. Tymczasem trjcdcr 
szuka bargainu, a nic mogąc w u- 

czciwy sposób /.robić interesu, i- 
dzic do pokntnych naganiaczy, 
którzy się tak samo rozumieją na 

wartości domów jak on, ale za to 

do pomocy mają wdzięczność, ku- 

moterstwo, a to wszystko dopo- 
maga przy przeprowadzeniu trej- 
du, z którego jedna strona wy- 
chodzi bez koszuli. 

Przy ocenianiu wartości do- 

mów powinno się uwzględniać o- 

kolicę. położenie i wartość lot v. 

rodzaj i jakość budowy i materya 
iu, włożonego w tę budowę, ko- 

munikacyę, oddalenie od ognisk 
handlowych i przemysłowych, po- 
wietrze, jakość ludzi zaniieszku—i 
jących okolice, wj-sokość dzicr—; 

żawy i wiele, Avielc innych rzeczy, 
w których się można zoryentować 
tylko wtedy, gdy się ma teorety- 
czne i praktyczne podstawy do 

wydawania opinii o wartości do- 

mu. loty, czy farmy. 
Celem naszego stowarzyszenia 

jest dać dobry towar za słuszną 
zapłatę, a nie dać Komuś tyle ile 
on chce, lub ile 011 zapłacił dlate- 

go. że ani 011, ani ten co mu real- 

ność sprzedawał nic wiedział ile 
ona jest wartą. 

Pośrednik realnościowy powi-j 
nicn sie znać na wartości do- 
mów. jak się lekarz zna na clio— | 
robach, adwokat na prawic, 
ksiądz na teologii i obrzędach ko- 

ścielnych, a wtedy można liczyć 
11a zaufanie i należytą obsługę, a 

wyeliminowanie z pośród Polonii 

bogacenia jednych kosztem dru- 

gich. S. J.j 

Warto się zastosować. 

To. co poniżej znajdziecie, jest 
prawda, którą mógłbym zaprzy- 
siadz. edvby nie to, że nic zacho- 

c O J 

dzi tego potrzeba, lo prawic każ- 

dy jest z doświadczenia przeko- 
panym o słuszności mojego twier- 

dzenia. 
Prawdopodobnie największym 

majątkiem realnościowym w New 
Yorku jest posiadłość Astora. 
Przeważnie cały majątek umiesz- 

czony jest w realnościach nowo- 

jorskich. 
Najbogatszą firmą w Chicago 

jest be/, wątpienia firma Marshall 
Field, która posiada realności 

miejskie wartości pięćdziesiąt mi- 

lionów dolarów. 
I tak możnahy wyliczyć milio- 

nerów w każdemu mieście Stanów 

Zjednoczonych Amer. Północnej. 
Podstawą wszystkich wielkich 
majątków jest posiadłość ziem- 

ska. Najmniej zależnym człowie- 
kiem na świecie jest farmer. Pod- 

staA\ą jego niezależności jest po- 
siadanie ziemi. 

Koleje, banki, fabryki, interesa 
handlowe wszelkiego rodzaju, na- 

wet rządy państw rozpadają się 
i bankrutują, ale ziemia — nigdy. 

W posiadłościach realnościo- 

wych ludzie dorabiali się więk- 
szych majątków, aniżeli w czem 

► innem. 

Znaną jest historya gruntu, po- 

łożonego przy rogu ulicy Madi- 
son i State, gdzie obecnie jest 
apteka firmy Buck and Rayner. 
Wielkość loty jest 72x1-30 stóp. 

W roku 1830 "wartość gruntu 
tego byîa 

W roku 1850 
\V roku 1870 
W roku 1890 
λΥ roku 1910 

$20.00 
$17,500.00 

$120,000.00 
$900,000.00 

$2,000,000.00 
Realności chicagoskie są stosun- 

kowo tańsze, aniżeli w innych 
miastach i stanowczo pójdą wy- 

żej w cenie. Przejrzyjcie listę mi- 
lionerów, a znajdziecie listę wła- 

ścicieli realności. Ich zdrowy roz- 

sądek i energia postawiły ich na 

niezależnym stanowisku. Dlacze- 

go nie iść w ich ślady? 
Chicago, miasto zamieszkałe 

przez dwa i pół miliona ludzi, bę- 
dzie z pewnością miało za jakie 
lat dwadzieścia pięć milionów lu- 
dzi i zajmie bajeczne obszary, bę- 
dące dzisiaj pustkowiem. 

Właściciel posiadłości w Chi- 

cago ma najlepszą w świecie ase- 

kuracye przeciwko chorobie i 

niedostatkowi w podeszłym wie- 

j ku. Postarajcie się zatem o taką 
? se ku racy ç, gdyż wzrasta ona w 

renie z każdym rokietu. 

Przyłączcie się do tej masy ol- 

brzymiej i bądźcie niezależnymi. 
C. M. Nowiński. 

PRZEGLĄD TYGODNIOWY. 

Ubiegły tydzień wykazuje, że ilość 

transakcyi realnościowych zmniejszyła 
się znacznie pośród Polonii Chicagos- 
kiej, ale żuto kilku Polaków figuruje 
w poważnych transakeyaeh. 

Arcybiskup Mundelein nabył od Ni- 
kodema L. Piotrowskiego półuocno-za- 
cliodni narożnik ulic Byron i Lawn- 

dalc Ave., obszaru 265X125 stóp. oraz 

południowo-wschodui narożnik ulic lïy- 
rou i Ilidgcway ave., 205X1-5 stóp. — 

W miejscu lem stanie kosztem dwu stu 

tysięcy dolarów, jedna z uajwiększych 
wyższych szkół katolickich w Ameryce. 

Dla Polskiej parafii, będącej obec- 
nie blisko fabryki „Crane", nabył Ar- 

cybiskup Chicagoski, cały blok kwa- 

dratowy między ulicami io-ci^ i 4 ity 
ulicu a S. Richmond St., i S. Francis- j 
co Ave. Na przestrzeni tej 590X264 

stóp objętości, stanie nowy polski ko- 

ściół i szkoła. 
Jan C. Borowski sprzedał Williamo- 

wi U. Carr. wielki budyuek apartamen- 

towy na Lakc Park Ave., blisko 40tej 
ulicy, stojący ua parceli gruntowej 70X 
201 stóp. na którym cięży hipoteka JjjóO. 
000. — Pan Carr odsprzedał pół udziału 
w tej realuości Józefowi Sosnowice. 
" Milionowe konipauic amerykańskie 
poczyuiły w ubiegłym tygodniu ważne 

zakupna rcalnościowe. liezjjc na ogro- 
mne powiększenie interesu. 

Kompania Standard Oil Co., (znana 
jako kompania ilockefelera) nabyła za 

sunie $1.000.000 południowo zachodni 

róg Michigan Ave. i Olej ulicy 104X241 

stóp. od spadkobierców Otto Younga. 
Kompania American Express doku- 

piła o4X100 stóp na Fédéral ul. za su- 

mę $24.000. 
Jest to zuakiem najlepszym, że wiel- 

kie korporacyc wierzy we wzrost war- 

tości rcalilościowych w Chicago. 
Polacy nabyli następujące realności:— 

Andrzej Bozowskl, kupił 2220 S. Al- 
ba η y Ave. 

Stanisław Trzynski kupił. 1027 Au- 

gusta ul., róg N. Marshfield ave. 

Stanisław Szymański kupił 1438 Cor 

uell ulica. 

Józef Oleksy kupił 2110-20 Cortland 

St. 
Antoui Młodzik kupił 2209 W. lOrie 

St. 
Paweł Rączka, kupił 1534 N. Fair- 

fieJd ave. 

Józef Śmietana, kupił 1013 W. Huron 

St. 
Stanisław Trzyński, kupił S3S-10 

Ilolt St. 
Antoni Ostrowski kupił 2510 W. I- 

owa St. 
Bronisław i Helena Weuccl i Helena 

Naplerska kupili do spółki, 21 Ul Ir- 

ving Ave. 
Marcel Cieni iin-ki. kupił, IS27 W. 1 

owa St. 
Jan Warzecha, kupił 933 N. Lincoln 

St. 
Józef Mikołajewski, kupił 2035 No. 

Leavitt St. 
II. Każmierkiewicz, kupił, 2307 So. 

Marshall Blvd. 
A. Malaciua, ^upił 700 Milwaukee 

aveuue. 

Bronisław Błaszkiewicz, kupił 1024 

N. Paulina St. 
Jan Frass, kupił 1S48 N. Western 

aveuue. 

Jan Wojtulewiez, kupił, 243S West 

Waltou St. 
Jan Dziurkiewicz, kupił 0449 N. 13rd 

Court. 
Stanisław Krasiński, kupił 3000 Hau 

seu Court. 
Jan Modrzejewski, kupił 3247 No. 

Haralin avenue. 

R. Ituzkowski, kupił 4710 N. Hard- 

ing ave. 

Franciszek Pochowski, kupił 3430 

No. Hardlng avenue. 

Marya Basocka kupiła, 4008 N. Kty- 
stone ave. v 

Ksawery Krajewski, kupił 3248 No. 

Lawndale ave. 

Józef Cisińskl. kupił. 3457 No. La- 

vergue Ave. 

August Czosck. kupił. 2217 N. Lca- 

mington ave. 

Stefania Śliwińska, kupiła 2014 Wis- 

ner ave. 

Antoui Szymański, kupił S03Ï So. 

Coles ave. 

Franciszek Lachowicz, kupił 2S48 
E. S7th St. 

Józef Fablszak, kupił S433 S. Sagi- 
naw avc. 

Brunon F. Kowalewski, kupił 5015 

S. Aberdeen St. 

Karol Polak, kupił. 1234 So. Ashland 

avenue. 

Jan Tumas, kupił. 3110 W. 4î>rd st. 

Stanisław Bortkiewicz, kupił 4051 S. 

Honore St. 
Jan Przybylski, kupił 1830 S. Lin- 

coln St. 
Franciszka Jedlińska, kupiła 1425 

S. Lincoln St. 
F. Tryściflski, kupił 4434 Sawycr av. 

F. F. Holowińskl, kupił, 4438 South 

Sawycr ave. 

Κ. Szulskl. kupił 3730 S. La Salle 

St. 
August Tomaszewski, kupił 1037 W. 

33rd Str. 
Marciu Oko, kupił, 3745 S. Wood St. 

W. Jankiewicz, kupił, 3730 S. Wal- 

lace St., Nt Town. 
Adam Majewski, kupił, 1221 N. Plea- 

sant St. 
Franciszek Fiałkowski, kupił, S532 

So. Colfax ave. 

Joanua Sieja kupiła, 3240 No. Ridge- 
way aveuue. 

BSTVNNTIC CHICAG OSKI ]OTt S» 
éjMtm plftmem poliklem co aptlmja 
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BOHATER DWÛGH 
ŚWIATÓW. 

AV dniu G września w całej A- 
m ery cc obchodzono uroczyście 
rocznicę urodzin generała LaFa- 

yette'a, bohatera dwóch świa- 

tów''. Imię La Fayette'a jest dro- 

gie nic tylko dla Francuzów i A- 

merykanów, za których wolność 

walczył, ale dla wszystkich demo- 

kratycznych ludów, wszystkich 
zwolenników równości, brater· 

s twa i wolności. 
Działalność La Fayette'a nie 

zakreślała sic w wąskich ramach 

osobistych, lub nacyonalistycz- 
nych dążeń, ale był bojownikiem 
za szczęście i ideały całcj ludzko- 
ści. 1 też dzieło jego do którego 
przyłożył rękę. wyswobodzenia 
ludów i imię jego przetrwa nape- 
wne sławę i budowle Metecrni- 

chów i Bismarcków, wznoszone 

do więzienia narodów, 
La Fayette, pragnąc wolności 

dla własnego narodu, musiał pra- 

gnąć jej i dla innych ludów, bo 

w tern tylko widział rękojmię 
bezpieczeństwa wolności ojczy- 
zny. To samo przekonanie podzie- 
lali towarzysze broni La Fayet- 
te'a: Kościuszko i Pułaski, ta 

wiara sprowadziła ich za ocean 

do obrony wspólnego ideału i ze- 

tknęła ich przy wspólnym celu. 

Ameryka do dziś wyznaje wiarę 
tych dawnych bojowników za jej 
wolność, czego gorący wyraz daje 
w swej polityce prezydent Wil- 

son. 

Z pośród obywateli Ameryki. 
Polacy spccyalnie mają powód ze 

czcią i wdzięcznością wspominać 
imię La Fayette'a, gdyż on nic 

tylko za wolność Ameryki wal- 

czył. ale i szczerze pomagał do od 

zyskania wolności Polski. 

Podczas powstania 1 SIMKI 1 ro- 

ku, La Fayette energiczne czynił 
zabiegi, aby zyskać dla Polski po- 
moc, szczególniej Francy i. Będąc 
posłem do parlamentu francuskie- 

go, wielokrotnie zabierał głos w 

sprawie polskiej. Oto urywek z 

mowy La Fayette'a z dnia 15go 
stycznia 18ol roku: 

„Odnośnie do Polski,- Panowie, 

jak może naród francuski nic od- 

czuwać najgorętszej sympatyi.' 
jest tu nic tylko dla tego, że pier- 
wszy rozbiór Polski był hańbą dla 

Prancyi ; jest to nic tylko zc 

względów bardzo serdecznych 
stosunków pomiędzy Polakami i 

Francuzami, za wszystko, co czu- 

jemy dla tego dzielnego narodu, 
którego krew płynęła tak obficie, 
♦ ak bohaterstwo w wojnach Fran 

cvi ; ale głównie dla faktu, ktore- 

go nic możemy zaprzeczyć, bo 

mamy na to ma'teryalny dowód 

Panowie, wojna jest przygotowa- 
na przccnv nani ; Polska miała 

tworzyć awangardę. Ale awan- 

garda obróciła się przeciw głów- 
nemu korpusowi. Τ ma że to bj'ć 
dziwnem. żc ta awangarda po- 

winna pobudzić wszystkie nasze 

uczucia, cala wdzięczność, sym- 

patye? Ma że to być dziwnem, że 

powinniśmy czuć się zobowiązań: 
względem niej?" 

Xa posiedzeniu parlamentu w 

dniu 28 stycznia 1S3Î La Fayette 
wyrzekł : 

,.Zadziwiająccm byłoby, gdyby 
rząd królewski (francuski), któ- 

rv ochrania istniejące umowy, 

nic zażądał energicznie wypeł- 
nienia traktatu, na który przystał 
na Kongresie Wiedeńskim a któ- 

ry gwarantuje niepodległość Pol- 

ski, ochrania ten naród, naszego 

najwierniejszego przyjaciela, któ- 

ry krwią zalewał się dla nas, któ- 

rego istnienie tworzy zaporę od 

barbarzyńców z północy. Nie 

wymaga żc honor narodu energi- 
cznego zażądania wypełnienia 
traktatu, podtrzymania tej zapo- 

ry ?" 
I .Nie wolno nani, Panowie, za- 

chować nieszlachetnych idei, nie 

możemy opuścić Polski, jeżeli 
niebezpieczeństwo jej wzrośnie" 
— rzekł na posiedzeniu z dnia 15 

sierpnia, 1831. 
W mowie z dnia ligo wrześ- 

nia 1831 roku zaznaczył: 
..Polacy zdecydowali się zwy- 

ciężyć lub zginąć. Wszyscy wy- 

rażają to samo uczucie. Panowie, 
cała Francya jest polska, od we- 

teranów Wielkiej Armii (Napo- 
leona), którzy wspominają bra- 

ci Polaków ze czcią, do dzieci 

szkolnych, które składają nam 

swe oszczędności na sprawę pol-j 
ską : tak. cała Francya jest pol- 
ska: rząd francuski, pragnę wic-j 
rzyć, irst też polski! Ale. w imię 

Boga, niechaj okaże to energicz- 
niej, bo tylko energią można coś 

zdziałać." 
W początkach powstania zwró- 

cili się do La Fayettea wybitni 
przedstawiciele Polski, prosząc, 
aby wyjedna} od rządu francu- 

skiego pożyczkę dla Polski. La 

Fayette żywo się do tego zabrał, 

żądając dla Polski sekretnej po- 
życzki w sumie % miliona fran- 

ków, a nadto chciał, aby wysłano 
generałów francuskich do Polski. 
Pracował wreszcie nad wyjedna- 
niem w ministeryum wojny po- 
zwolenia na przepuszczenie a- 

municyi, idącej z Anglii do Pol- 

ski przez Francyę. 
La Fayette starał się również 

wpłynąć i na inne rządy, aby u- 

zyskać pomoc dla Polski. Pisał 
w tym celu listy do lorda Grey'a 
i Palmerstona, przypominając im 

zobowiązania Kongresu Wiedeń- 

skiego. Podobnie odzywał się i 

do króla szwedzkiego. 
W pracy dla dobra Polski La 

Fayette był niestrudzony i na- 

wet ostatnia mowa. jaką La Fa- 

yette wygłosił w parlamencie 
przed śmiercią, była poświęcona 
Polsce. 

Polskie Biuro Prasowe. 

POLACY W AMERYCE. 
Z SUPERIOR, WIS. 

W JKmiediiałok (Mlb)ło się tutaj 
uroczyste poświęcenie polskiej szkoły 
przy kośclclo św. Wojciecha, gdzie 
proboszczem jest ks. A. A. Jażdżew- 
ski. Poświęcenia dokonał ks. bi- 

skup J. M. Koudelka. Następnie od- 

prawił ka. Recbtienno Mszę św. w 

asyście ks. Ifeldena jako dyakona i 

ks. L. S. Nowackiego jako subdyako- 
na. Mistrzem ceremonii był ks. Bcr- 

tram, sekretarz Biskupa. Kazanie 

wygłosił ks. Stanisław Icick z Du- 

luth. 
Po nabożeństwie odbył się wspól- 

ny obiad w suteronach nowego bu- 

dynku, a popołudniu piknik nad 

brzegiem rzeki Nemadii. 
Nowa szkoła polska znjduje się 

przy Thompson ave. i W. 3. ulicy. 
Ma ona 70 stóp długości i 50 szero- 

kości. kot.>la jej wynoszą dotych- 
czas $17,000. Na plerwszem piętrzo 

znajdują, się klasy szkolue, mała ka- 

pliczka 1 mieszkanie Sióstr nauczy- 

cielek. W suteronach znajduje się 

auditorium, mogące pomieścić 300 

osób; również znajduje się tam do- 

bra scena, umywalnie dla dzieci Itp. 

Parafia Św. Wojciecha została w 

r. 1908 założona przez ks. A. Boru- 

ckiego. Liczyła ona wówczas tylko 60 

rodzin, z których wiele było bied- 

nych. Grunta, kościół 1 plebanię ku- 

piono od OO. Franciszkanów. Kościół 

został zbudowany przed 50 laty i był 

dawnioj pod wezwaniom św. Franci- 

szka Ksawerego. 
W r. 1911 został proboszczem pa- 

rafii .śv\ Wojciecha ks. A. A. Jażdże- 
wski. który zakupił sześć lot pod bu- 

dynek szkolny. Również posiada pa- 

rafia wiele własności w mieście i o- 

kolicy, podarowanej przez przyjaciół. 

Z WEST RUTHLAND, VT. 

Jf?den ze znanych i cieszących się 
ogólną sympa ty?. obywateli śp. Fran- 

ciszek Woźniak, zabity został przez 
samochód którym kierował Louise 

Meyers, Ś. p. Woźniaka przewiezio- 
no do Rutland Hospltal. gdzie zmarł 

po δ godzinach. Przechodził on z ro- 

boty z kilku współpracownikami w 

kierunku poczekalni kolejowej Cla- 

rendon Pittsford, gdy w'tern najechał 
na niego samochód, który go ude- 

rzył. powalił na ziemię i przejechał 
przez piersi. 

Ś.^p. Woźniak zatrudniony był ja- 

ko robotnik we fabryce przy wykoń- 

czeniu wyrobów marmurowych. Li- 

czył lat 33 posiadał żonę 1 2 dzieci. 

Pogrzeb odbył się z kościoła św. Sta 

nislawa w W. Ruthland. 

z WOONSOCKET. Κ. I. 

W niedzielę ubiegła zwołany tu 

został wiec, w celu założenia lokal- j 
ηego Komitetu Ratunkowego, jako : 

ekspozytury P. C. Κ. Π. w Cbicago. 

Między innymi główne mowy wy- 

powiedzieli. ka. J. Morys, którego 

obrano prezesem I p. Jasiński z Bo- 

stonu. 
Kasycrem mianowano p. Dzioka. 

Sala wypełniona była po brzeg!; wie- 

lu ludzi nie miało eię gdzie pomieścfó 
świadectwem to najwymowniejszem, 
że w narodzie naszym nie zanika 1- 

dea miłości bliźniego i w celach ra- 

tunkowych potrafimy Jednak ekuplć 

się razem bezwzględu na przekona- 

nia partyjne. 
Ofiara na biednych w kraju przy- 

niosła $116.00. ι 

Z WESTFIELD, MASS. 

Michał Karpek, zatrudniony na 

torach kolejowych, został napadnięty 

przez dwóch robotników 1 pobity 
tak ellnle, że utracił przytomność. 
Dokonano napadu celem obrabowa- I 

nla po i zabrano mu |4.00, gdyż tyl- ! 

ko tyle posiadał. Po kllkutmnu po- i 

dżinach Karpek odzyskał przytom- f 
uość i dorzoł?ał si? do budki, π kfrt- 

r.H «kłndał narzędzia. Siły zupełnie 

ro opadły. Dopiero w 24 podfln po j 

/ 

wypadku został zabrany do szpitala 
ł opatrzony przez doktorów. Po zba- 

daniu okazało się że ma kilka żeber 

złamanych. 

Z FALI^K!VER, MASS. 

Wypuszczono tu z więzienia Luil· 
wika Lacbińskiogo, któTy aresztowa- 
ny był za pijaństwo, skoro Uowiedzia 
no się, żc na pikuiku polsko-ruskim 
zabrano mu z kieszeni $100, zegarek 
i łańcuszek. 

Powiada on, ze gdy wytrzeźwiał, 
znalazł w kieszeni 3 centów, któro 
widocznie humanitarny złodziej zo- 

stawił mu na tramwaj. 

Z WIIJvES BAIUtE, ΓΑ. 

Powracając /. wycieczki nad jc/Jo- 
rein Silkuorth, Stanisław Duda z Ply 
mouth został postrzelony w TokleC 

przez swçgo towarzysza. Dudę* odwie- 
ziono do Mcrcy. Ilospital. Suin Je^o 
nie jest groźny. 

ł-awa przysięgłych uznała winnym 
zbrodni morderstwa Komana Józe- 

fowicza, który w dntu 7 sierpnia 
strzelił z okna swego mieszkania do 

sąsiada Piotra Kadzicwskiego, r;*bi;i- 
cego drzewo na podwórzu i zadał 
mu bardzo niebezpieczne rany, tkut- 

kiem l:?irych tenżo po odwiezieniu 
do szpitala w kilku dniach zmarł. 

Z DETKOIT. MIC H. 

„Która godzina jest teraz", zup;, 

tało nad ranem Michała Urbiński·'- 
go. 87S Helinont ave., IlamtrunK-k. 

dwóch nieznanych ni α mężczyzn na 

rogu Hendrie i Chene. 

Usłużny Urbiński wydobył spiesz, 
nie swój zegarek, aby zadoeyć uczy- 

nić życzeniu pytajycego. gdy v tern 

nagle-otrzymał silny cios w glo^r. 
Skoro odzyskał przytomno^, skon- 

statował. że został obrabowany z ze- 

garka. 

Zapytajcie Waszego 
Grosemilca o 

BRBAD 
SCHULZES 

CAKE 
SCHULZES 

RYE BREAD 
Λ *fndc Only By -, 

SCHULZE BAKING CO. 
Si Spraedawany We 

Wszystkich Groscrniaih 

OCZOM DOUA- 
J\ CZARU 

Śllcine bujne 
lirwt I «Musie, 
urn t»«? r»f»y, Mo- 
ifrlf l«t»vo wy· 
ilontaó tra ukry- 
ły wdftlęk. plfk- 
nwc I n.Trul— 
■ loV' pr/.ff uży- 
cie odrwOlny 

^zs/l-^fcwS/ic 
co «Ιγγ*Λ". 'l'a R*rarantoT»ana, riy- 
%ta i Nif>i/ko<l|lmi pp^p»rnfj« uiyi· 
nia brni i ruf»» naturalnym ·ι»»«ο- 
l»rμ·. robinc je buiaeml. długiem! i 

irdnabUtruil. co dodaje «lr<"ri iia- 

ru n»<i«rj |i«n a bi»« ·*<·!. Ten dobrać 
χηηητ preparat uijnito już tyiiącc a 

praedaln a y ι»· okulkien. 
KckiiiDeiidonitnjr I iprreilanaay 

praca pirrn»*or*fdnr apteki I akla- 

•l> departamentowe. Cena SSf all>< 
podlany b^daic poealą aa otraymu- 
nicm kwoty praes 

Μ Λ VHKI.lt I. \BOR \TOHIKS 
«oow-·.·» imh\> \ w κ. (inruio. 

MATHEYCAYLUS 
■anacAPS u les EB3· 

Przea przeszło ρβΐ wieku, Europ·! 
I «cy lekarza przepisywali lê z zado- 

walnlającem rezultatem. Bwieie lub 
I zestarzałe, reg. 1 nieregularne cho- 

roby sekrecyjne. We wszystkich ap- 
tekach. Clłn and Co. Paria. 
a. rorcERt* co. ι» »w τ»α 

; „Zapytajcie się gospodyń" 

c W«*Y8TK1CH HANPUKZT. 
M« blcrscł· nic Innero w nmnu. 

McShme Bell Foundry Ca 
BALTIMORE, ΜΓ». 

Di wen y kościelna. d*wookl 
drwlecrn· i Memory· ły 

eich· §®ecy*lno«el% 

I »pecT»lJQie *« w«.mkiçi» cbnrobtch mç/czyt» 

oaT Noble uïeb"4 Τ<*Monro· 1«β* 

OodŁ. od ·ι·1 r*ao do #tei wieCŁ 

Tylko Dziewięciu Więcej Polaków Może 
Jeszcze Korzystać z Tego Benefisu. 

Sprzedaliśmy nieomal wszystko. 
Polscy robotnicy ι Chicago skorzystali tak prędko z tej wielkiej sposob- 
ności. ie dzisiaj mamy faktycznie jeszcze tylko miejsce dU dziewięciu 
więcej. 
Jest to wa^za ostatnia szansa w walczenia sobie niezawisłości i zbicie wy- 
sokich bilów m zroseryc i mięso — zapomnienie doktora i stania się po- 
siedzicielcm własnego domu i małej farmy — i być szczęśliwym. 
Na zamkniecie sprzedajemy te 

WlELKIE LOTY Tak Tanio Jak S8i).0U 
Warunki ku pip 10 procent u płaty, reszta na łatwe miesięczne spłaty. 
Tytuł własności gwarantowany. 
Te loty położone .są w wyłącznie polskiem miasteczku, w bliskości wielkich 
fabryk; jeûna z tych fabryk obecnie się budująca zatrudniać będzie od 

#00 do 1*00 polskich robotników. 
W błi. kości tych lot jest polski kościół, szkoła, są składy, tramwaje ulicz- 
ne i kolej żelazna. Setki polskich familii, które przedtem mieszkały w Chi- 

cago i pracowały za matem wynagrodzeniem, mieszkają teraz tutaj i za- 

rabiają od śl.<M) do $3.00 więcej dziennie niż kiedykolwiek zarabiały w 

swem życiu. 
I wy możecie zrobić to samo, lecz pamiętajcie, że czas jest krótki. Jeżeli 

chcecie korzystać z tej wielkiej oferty, musicie załączony kupon przesłać 
natychmiast. Piszcie zaraz gdy to przeczytacie. 

ARTHlR T. MC ÏNTOSH AND CO„ 
106 X. LA SALLE l LICA. 
MAIN 2043. CHICAGO. 

ΛΙΙΤΙΙΙΗ τ 
ίο ; NO. I. % 
CHICAGO. I 

PANOWIK: 
llri iaił 

ryr M*cMf 
mif»rir. 
>atnhk« .. 

%arr«» 

Tfłf'··" 

KLPOX. 

Mcivroxil AND co. Ν 

Stl.LK NTHliKT. 
LLI>Oll 

nej nbllsnc.vi a m«Jej strony, pro*/.? pr«.i«ln<· ml informn- 

tjrrk lut· ktOrr ûprtrdnjfvlr po w lnu ptiUklrm 
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I PIERWSZY KIESZONKOWY î 
P«!ik**AifUiiki i Α·|ίβ1ώ#·Ρ#1ιΙϋ i 

jDYKCYONARZj 
S (Słownik) 

Zawiera 30,000 
ν v razów — 256 

stronic z obja- 
śnieniami cio 

wymowy każ- 

dego angiel- 
skiego wyrazu. 

Kiiąteczka jeat rozciUru 2^ oïh j 
pr*·» ftfc c»li, oprano* w delikt | 
taą «hOrkę, κ wytł:>c*oe.?m pol· < 

eklra ortem I słotvm n*pi«*m. Ject- 1 

to diUłko, epr»cowao« ρctr» f*. j 
chowo». Ν* k"ùcu kaiątrezki zntj. ι 

doju ■!· rozmówki n«]cs^icle] utj- < 

wtaych zd*ń w potocznej mowie j 

Lepszy od słowni!» Chodźki J 
Dykofonarz tea tawlera prawie S 
tjle wyraiów, co I słownik Chodź- j 
kl, ale lepszy jest od trgo słowni- 1 
kt tem. że duje właściwe ! poprą- 3 
wd« tłomtczeme wyrazów 1 dobrą · 

wymową. Priytem książka 7·ορ·- | 
trzon* Jeat w alfabetyczny ikoi\>- Z 
widz, p«pler cienki I mocny; roz- j 
miar książeczki zfrabov 1 łatwo [ 
może być noszona w kieszeni. 

I Cena tylko 75 centów j 
Do nabyć!· w tiarze nairam, | 

Dziennik Chicagoski 
1457 W. Division illci 

CHICAGO, ILL 
Btnro otwarta codzleonl· od 7:80 rtoo do 
7:80 w'.aczôr, z wyjątkiem nltdrlal 1 lwiąt 

uroc/.ja:ych. i 

WIANEK 
NABOŻEŃSTW 

•4pr*viii7ck 
v dągn roku kotcieloeg·. 

8S*wi«riu 
L Wezwanie Duch» świętego. 
t. RAianiec. 
Κ v Litania do Najśw. M. Panny. 
». Pod Twoja obronę. 
& Nowenna do Niepokalanego 

Poczęcia Najśw. Mtryi P. 
ft. Całsś piękna jest Marja. 
Τ. O aalutaria Hostia. j 
B. Tantum ei h Sacramentum. 
8. Koronka do Serca Jez"»ow. 

10. Litania do Serca Jezusowego 
U. Nowenna do Ducha 4w. 
U Nabożeństwo do Najśwlęt· 

•tego Oblicza. 
li Litania do Najśw. Im. Jesus. 
UL Nabożoństwodo Św. Jósefa 

(Triduum). 
U Nabożeństwo do iw. Stani- 

sława Kostki (Triduum). 
IflL Nabożeństwo Bractwa Γη»· 

I iwośrl 
— Uroczystość Ν. M. P. Groma. 
— Te Deum. 
— Rocznica sa smarlyoh Braci 

Trzeźwości. 
11. C«remoni»ł Π I-go Zakonu 

św Francieska. 
— Modlitwy naZgr- miesięcsa· 
— Ν» obłóczyny. 
— Przyjęcie do profwyt 
— Ciebie Bote chwalimy. 
— Błogosławieństwo Apostat 

skie. 
— Abaolucy» Generalna. 
— Absoluoya η» godzinę śmi»r· 

«L 
Wfiaah wśeW» « śwśck kelsnck 

Drak wjrdaj. Oprawi ι aamp pMtm 
s tjt«l«a i «iUuutea tlecMjm. 

Oso» egzemplarza 7Λ ceat» 
Opłata »Mitr i mtiw titea 

D· ukyda w ■ènhH>tr»cyl 

OZIENNiKA CHIGA60SKIE60 
I4SS-S7 WEST DIVISION UL 

CBIUÛO, ILL· 

Bitw etvm· c4 Τ:ΐβ η»· «β fM I 
vtMiotui, » al H dii 1 HifL j 


